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In oroşur~ la (Jotar, efe tl1rald 
cu lumInI efe gJorlJ Insorl1 
ş' pUn de-o strdluclrJJ TaJe vru Id, 
sd fII, Mărite Domn. bineveniti 

Cu aufietele'n Ierbii de IubIre 
Te aalutăm şi vrere şI credInţă 
ni le proşternem cdJJ Tol e SITe 
.d merg. dIn blruJnl(J!D bIr vlnld. 

Pe Regele 'DfforlrlJ RomdnJel 
'1:; ImbrdlJşdm cu pacea dărulid 
In lot belşugul roadelor DomnieI 
de veacuri vUtoare proaldvJtd : 

Hal sdruidm, Mdrla Ta, pdmdoiul 
acesta .(doi pe care calcI cu dor 
şi ne legdm. pe vecI, cu lurtJmdntul 
aii TI.J pd.trdm cu lerila tuiuror 1 

Petre Selegean 

................................ --.... ,----
MAJESTATE, 

Aradul şi Judetul Aradului, . cu_1re.cutuL adâ.n~c .in- ~ 
crustat În istoria frământărilor noastre de odinioară, 
primeşte cu neţărmurită bucurie augusta vizită a Măriei 
Tale. Poporul judeţului, cu tăIăzuiri de urale izbucnite· 
din străfundurile sufletului tumultuos de dragoste pentru 
cel mai de frunte cetăţean al Ţării, primeşte în mijlo
cul său pe acela car~f din înălţimea Tronului, priveghiază 
şi cârmuieşte cu adâncă înţelepciune rosturile gliei ro-' 
mâneşti. I 

Mândria noastră este la înălţimea dragostei ce păs-
trăm Mări ei Tale pentrucă Ai ales Aradul, - orasull 
unde a fost plănuită marea infăptuire de mai apoi d:n 

• 
AboDRlDeDte. 

Pe un an 
Pentru tprijinitori -
Pentru insMuţiuni şi al1torită~i 

300 Lei 
- 1500 " 
- 2UOO ~ 

câmpia Albei Iulii, - pentru desfăşurarea intrecerilor; ---------------------------------
'între destoinicii ostaşi ai ar miei călăreţilor noştri. I 

, Şi cacă Aradul s'a făcut \rednic de ater.ţiunea! ZJ.-U~ Er' o.--lor 
Măriei Tale, prin trecutul din care s'au plămădit atâteal ....... . 
fapte măreţe, noi cei de astăzi vom şti, sub oblăduirea 1 . 
falnicu!ui n.?s~ru Reg~. s~ păst:ă~ şi s'apărăm tot ce- Idealul omen€Sc, al omului pământean frumosul absolut şi cu cât valoarea lui e 
eace s, a cladlt cu chl,b~umţ?- ŞI Jert!a ,lor. , I şi pentru viaţa pământească, este ~roismu1. mai mare decât orice durere sau bucurie 

Om toate marglnJle JudetulUI s a adunat popor 1 Nu orcine se poate ridica, însă, până la pământească 
doArnic să vadă, ,o c1ipă măcar, ~e Su~eranul ca~e-i este I această Înaltă treaptă de înţelegere a ros- Neamul românl?sc a trecut, în decursul 
atat de aproape n totdeauna, pnn gnJa ce arata pentn,l, tului omenesc şi până Ia puterea de ajun- sbuciumatei lui istorii. prin atâtea evenl-
toate nevoile lui I gere a lui. Pentrucă, a fi erou ins~mne· mente, cari pe alt neam l-ar ,ii fărâmiţat. 

nşi.acum, d~ drog, poporul S(I Irămânlă azi, in cea dintâi linie, să renunţi la tiDe încât a lnvăţat a preţui Patria • 
. ,cu sufle/u'n furtuni de osana/. să înţelegi că nu tu contezi, că tU e!?ti totu! De aceea. atunci când soldatul român 
,.şi 'ntr'un delir de bucurie cântă şi nici cât eşti nU poţi fi indepedent: că a fost chiemat să lnlregească hotarele aces-
"cucernic imn impăTătiei Tale" faci parte dintr'o omenire către care ai lei Patrii, pe care alţii o ştirbiseră sama-

(IOD Molea) datoria fiecărui mădular din trupul tău, voInic, nici o clipă fi ta stat la îndoială ,i 
iar văzduhul e plin de miresmele celor mai· alese flori către til)e. oricbrc s'a aruncat în toiul bătăliei, ~u· 
ale gândurilor noastre gingaşe şi de preţ cu cari Te E foarte greu să inţelegi aceastea rind cu bucuria gândului că a contribuit 
învăluim. toate, dacă tlU crezi in Patrie, dupăcum la întregirea Patriei lui şi la mândtia ce-

Măria Ta. crezi in viaţa de veci a sufletului. lor ce vor rimânea s'o vadă şi să trăiascl 
In amintire ne mai dăinueşte încă scrâşnetul nostru Şi incă, dacă ai ajuns să înţelegi că între fraţii fără jug străilllpe grumaz. 

de ieri, dar svârcolirile de astăzi ale asupritorilor de- viaţa unui mădular din bupui tău este Jertfa lor nu poate fi preţuită. Ea poate 
atunci, adresate acestor părţi de ţară, întâlnesc zidul preţul vieţii tale, mai trebuie să ai şi CUra- fi doar înţeleasă, admirată şi urmată., De 
de netrecut al hotărîrii noastre de a apărll acest hotar jul, hotărîrea de a te despărţi de acel mă- aceea in această zi inchinată lor, ~ nu nu· 
până la ultima suflare, pentru gloria Măriei Tale. cu dular. fără considen.ţie la durere sau mai datoria de-a le aşe2a floii pe mor
atât mai mult cu cât n'am putea îngădui stăpânire' regrete. mânte o avem, ci şi pe aceea ~ a lua 
străină pe meleaguţ ce-a fost plin de cIocotul uralelor Neamul românesc se poate mândri, hotărirea să ne străduim a ne apropia de 
ţîşnite din. piepturi româneşti, de dragul Regelui Româ- - in faţa acelor cari pot pricepe temeiul ej~ căci şi noi putem contribui la înălţarea: 
niei Intregite. mândriei acesteia - că este neam de eroi. Patriei, fiecare cu puterile sale. Jertfa 

Poporul arădan depune la picioarele Măriei Tale. Românul este înlr'atâla visător - prin eroilor Neamului numai în aşa fel va avea 
în ziua in care este cinstit de augusta-Ţi vizită, identificarea vieţii lui cu viaţa naturii, prin valoare pentru Patrie, dacă nu o vom lăsa 
toată stăruinţ~ imboldului de a rămâne neclintit în slujba contoprirea stropului său dt; viaţă cu eter- să se piardă, cH vom ţine mereu aprins şi 
Ţării şi·a Tronului, : . . _ \ nitatea vieţii Natur.i - încât DU i-a fost tc-t mai luminos, sfântul foc. 

los~f Vulpe greusă inţeleagă, prin ÎIrh;iţh>, care ebte p. S. 

I Q 
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Intr'o zi de vară...lDesTelirea Luslului M_ S. Regelui Carol~ 

al II-lea la Oradea: . 
Intr'o zi de vară, vestea sO'l nesfârşit al câmpiilor cu grâu- In cadrul unei solemnităţi, la I dor, primarul ,ef al muniei., DupA sâvârşirea slujbei re.r~1 

sirii PrinJului drag, s'a împrăştiat auriu, până'n stepa vecinilor f ! cir S f . '}' , d lir tri 1 • l' 
t Oradea s'a făcut Duminecă as-: piului Oradea, • o rome, 19loasef esve ea co om., ' 

cu iuţeala fulgerului pe1ntreg din spre Soare răsare şi dinspre ". ~ re 

I tuoasa 4. esvelire a statutei M. Sângeorgeanu, v. primar al mu-liui cu care era acopenta sta· ' 
pământul romanesc.. Soare apune, Sale Regelui Carol II, opera nicipiului, general Sabin Ban.: tuia, s'a făcut de către dnij'etl 

S'au cutremurat munţii, au: Şi s'a jucat apoi româneşte, . Val P . T'b . IC' 
, sculptorului O, Han. ciu, comandantul Diviziei XVII miniştn er op ŞI 1 enu" c 

răsunat văile de chiote de bu-; bora. hora umm ce nu mai Ea reprezintă pe M. Sa Re~ inf, dr. Atanasiu, preşedintele' Moşoiu, în tiIIlji ce muzicele~â 
curie, şi s'a înveselit poperul. : poate fi tulburată nici odată. Imnul R ,,111 

, gele în mărime naturală, in Tribunalului, dr. Fildan, dr. militare iJItonau eg .... 
Niciodată. până atunci, Imnul: Şi'n ritm11l horei, în loc de D 

uniforma vânătorilor de mun. Dimitrin, consilier la Curtea iar mulţimea ti isbucnit în u. e 
Regal n'a fost intonat cu mai: chiuiturile obicinuite. îşi făceau al f~ 't M tul t l te, şi este aşezată în mijlocul de Apel din Oradea senator r e nes arşI e. omen are 
mult entuzidsm, de câtre bătrâ-1 Joc urări de bine rostite sirop- '~al' d I fost extrem de emoţionant şi rE 

, d parcului Alba lui a, ca!'e a luat L. BICa, senator Pac a, epu. . uiţi' " t t ţ' ni şi copii deopotrivă. Ilu. dar cu gân curat, prn!ru 1 R 1 h h d 1 ŞI m 1J.U şl~au pu u re m~b\l 
! numirea de "Parcu ege e tat G eorg e Bota, eputat on lacrl'mile. ',~ , Inlr'un S'lt, pieldut printre' Acda care prin văzduhuri V"- . Ţa 
' Carol nu,: l'v!an~ra, Augustin Chirila, sub- După săvârşirea servieiului ' dealurile fi\oriosulul Zărand de" nind pe pământ românesc, iau 

S Bihorenii au ridicat această prefect şi alte persoane mar- divin seria cuvântărilor a fost'~ 
odinioară - leagănul vrerilor dat pt;te:l înzecite pentru dea- statuie în semn de omagiu, 3- cante din Oradea şi jur. desc~să de P. S. Sa episco:l, 
de mai bine a atâtor muceoici tunei Inamle. M SI' La ora 13 a început sluJ'ba pul N1.colae.. . .. . Sl 
ai neamului - vestea a fost; ş,'n hora ace eia din care dus • a e şi pentru a CI- • _ ~ •• _ ApOI au mat vorbIt dnu: Tl'~at 

! . l' 't " 1 d' 1 ti ., menta amintirea zilei de 6 Iu- relig oaşa, ofiCiata de P. S. S. berl'u MOSOI'U d. mim'stru Va, primită cu aceeaş neţărmurită, n oi lpSl mC1Unu 10 p u5 aru ~ ~, 
, l 1 ' t " nie 1930, când M. Sa, pe ca. Episcop cir. Nicolae înconjurat ler Pop şi drept încheiere, d~e, bucurie din bordce şi palate,' s:. U III meu, am avu VIZIUnea I A 

1 1 ' A lea aerului, s'a reîntors în ţa- de un sobor de 8 preoţi. P. Fodor primarul Orăzii. ,,1 din oraşe şi îndepărtare cătune; c ară a intregu Ul p,'por Toma- t 
Ţăranii faloici, cu faţa brăz- ~ nesc - ce-a cunoscut deopot- ră coborând pentru prima da. AM PE S .... __ l~ 

dată bărbăteşte de munca fie-! ri"ă jug unguresc, cout rusesc tă în Ţara Bihariei. ~ .. I l P 
carei zile, cu vorba cumpătată: şi cruzime turcească - unit Duminecă o mulţime imensă .1 ""9' ... esaJu 
fi liniştită, s'au, desţelenit, o eli-, ~eastă, ată su scep ru unUl ,e~e lIPIiI ~ ... _ al 

! 
ci b t 1 ' R a venit din întreg cuprinsul res 

pă din introemrea durenlor, ŞI hnăr Şl cu nestrămutată dorlDţă judeţului, formând o gloată de .'11 • ..:It. Reganei nm" •• Cl
1
te 

S 'au bucurat. Copilăreşte şi sin- de-aşi duce supuşii pe drumu· 20.000 persoane. Trupele din 
• tr d g , v au fost de S' t' Idă M" I d s ma/fă mângaier.tit cer dar minunat ele frumos. rile glorioase cari numai ele dau m easa arnlzoana lmpa la ca ce 1 s a carp a CI U 'T 

d l 1 "1' in fată arătat în timpul boalei Mere, In odaia MI!(l de saferintă. r Spontană, sărbătorirea eveni- reptu a paglOl ummoase . cari al/JSc' 
meatului aşteptat ani dearân- Cartea de Aur a omenirii. Din partea guvernului au ingrijorarea sinceră pe care a Mai mull decât ori 

d I fă ă 'd' ţ" d' Poporul roma"nesl': este un fost prezenţi dnii miniştrii V. inspirat-o sănătatea Mea. sul,le momen,e, acesl timp de sufe}r~ u , a inceput r 10 Ica Il In 'ra' 
f ' , l'tă'" t' popor ta"năr, răboJ'ul vieţii lui Pop şi Tiberiu MoşoÎn, pre. de dvvrz/ de credintă şi devo· ,in,i Mi a dat prilejul să simt,'.' partea o ICI a 1 ll1 care nu Ş la 'ţlU 

f ." , t avaAnd prea puţl'ne crestături. cum şi eL Emil Lobonţiu, v. pre- fament ce şi-au făcut drum că u{!chilli legături de afec/ianţ ce să acă, pnntr o Impreslonan ă 'nt 
Sortit ii este insă, ca de aci şedintele Camerei Deputaţilor, i până la Mine in lunile de in şi neclintită incredere. cari ne" 

şi laconică rostire : Silă 
inainte sub povata inţelea,ptă a! d. Matei Vasiliu, senator uclu, 1 cercare rât am fost (intuită la au aiJropiat şi ne au strâns la· 

Fraţilor 1 Trăiască Regele. al Majestăţii Sale Regele Caroillonel, et~. 1 I . i pat, M'au mişcat atât de adânc. olaltă afâta vrf'me de ani, niţi~ 
li I 1 d b · . II I 1 t' Au mal uat parte a unpor_

j
l , AI d '-,' 't it'· ! -b 'f - t At ,~ 1 ra e e e ucune au lm - ea, să urce spre ace ecl cu mI,. t t I 'ment P S. S. E is. mea oresc sa va flmr o po I SOI e ŞI cu a a mat pU'!' 

A 't ă d bIta" d '1 '... , fI t I '1' ,an u event p 1 t' .", l t l' , t· f - A t )It peaUZl V Z U u, pur n U- ŞI acan vlteJla ŞI su eUl 10-: copul dr. Nicolae Popovici, dr'l o r. mart ŞI mIC', a o 1 carz rn s arama e. 
ecoul până'n creerul munţilor dreptăţesc. , Ioan Picu BăncUă, prefectul! sunteţi aproape sau departe, Odih,JO ce Mi s'a recomandat,!aS 
veşnic verzi, până'n intinsul Vladimir Barbu i jud. Bihor, deputat Petru Fo., un mesaj de multumiri pornUe Mă, tia reda cât de carând, nd' Fc 
• ____ •• ____________________________ ~ ______ F I din cel mai curat şi neslăpânit dăjduesc, şi cu puleri reinoUt,L d, 

M. S. Regele şi refacerea indemn al inimii, indatoriri/or Mele, dar in aşteplSe 
Deşi nu am fosl aşa de bol- tarea ceasului fericil când vo~ţi( 

economică 6:, tă.rii,navă după cum s'a spus. Mia putea iarăşi să Mă mişc print~;tş~ 
trebuit loluşi multă răbdare voi, doresc ca ac~-st m~săr Ci 1 

Progresul şi succesul pe care cum şi in Mesajele regale. In toate domeniile vieţii Sta- pentru a rămâne atâta timp in multumirile Mele pline de ",:ne 
ra inregistrat ţara noastră, pe Inc! dela venirea]a cârmă a tului, acţiunea de construcţie şi paf, smulsă de la viata şi acti- cunoştinţă. să nu intârzie s;1 t 
tărâm economic, se datoresc in actualului regim, găsim anunţa-! de refacere a fost dusă cu ho- vitalea Mea obişnuită ~i, mai cu ajungă la aceia cari Mi au arăta;am 
prima linie. marelui conducător rea: unui program de măsuri me-

I tărâre şi tenacitate, obţiaându-se deosebire, lipsită de plăcerea de simpatia şi dragostea lor. Le 
al destinelor româneşti: M, S. nit să raţionalizeze şi să intensi-I intr'un timp scurt rpzultate şi a- a fi printre aceia cari au şfiul 'Vree bunul.DumnpZf!u să-1# E 

Regelui Carol al I{·lea. fice producţia naţională, asigu- meliorări simţitoare, să facă să Mă simt, in/oMeaun!". hărăusc încă puţini ani, pentr.a j 

Cu toale prilejurile, Suveranul rând reluarea activităţ:i economi- Situaţia gener.lă continuă a fi atât de bine. in miiloful lor, ca să pot continua să impă7tă Ia 
nostru. a afirmat ideia refacerii ce intense şi rodnice dominată de problemele' cu ca- prim in du-Mă şi inconjuriindu-Mă şesc şi mai departe - aşa dUJll~aj 
economice a Ţării, precum şi des- O perioadă de vădită prospe- rader economic şi financiar. cu sincere manifestafiuni de cum am făcut dealungul intr~le~ 
voltarea comerţului şi industriei ritate economică, a inceput atunci Măsurile luate până acum, pen- afectiunII şi bucurie. gei Mele vieti - toate necazll'u 
noastre naţionale. peste ţară, care a scos viaţa e- tru stăpânirea acestei situaţii şi Când am auzit de lumânările rile şi bucuriile voastre, ioab Şi 

Grija pe care acest iubit, in- conomică, comercÎ;;tlă şi indus- in special măsurile pentru valo_ multe cari s'au aprins in toate speranţele şi grijile voastre, unijrin 
ţelept şi mare Rege a avut-o fa- trială din marea depresiune eca rificarea produselor agricole şi a- bisericile pentru însănătoşirea inlr'o intelegere adâncă ce !IIi] 

ti de comerţul şi industria naţio- nomică, doptarea unui nou regim de co Mea. am văzut toate aceste Ilă-1 va oteU ImpotrifJa oricăror c1ipi.că 
, 1 "Opera pe care Guvernulmeu "ă J' ""rl 1 b • ~ h' d 'i I ~'h 'ă ' Dală s a văzut in numeroase e i-a ro us să o înfăptuiască merţ extenor, lmpr~un cu ap 1- Ca • a II mmanunc In u-se Vl rege pe eate am pu ea ,t c t fi 

Sale cuvântări şi indrumări, ţi.,: sp:s M. S, Regele _ este in carea legii lichidării datoriilor. au într' o lumină mare şi pulernică, I mati să le mai fnfrunlăm tmpn 
nute cu anumite ocaziuni. pre-I plină desfăşurare. (Continuare in pali. 3·a,) lumina sperantei şi a dragostei, preună. MARIA arE 

- p -

Regele Carol a1lI-1ea 
Voevodul culturii 

lumii aportul ei literar, ar- lui care L-au initiat in arfa lor sul rostit de ziua cărţii -o '\1 

tistic şi ştiinţific" şi L-au făcut să-i aprecieze şi suntem datori să încurajăfti~ 
Plecând dela această convin- să-i indrăgească pe aceşti făuri- în primul rând cărţile car!:c 

gere, El şi-a inchinat sufletul şi tori şi plăsmuitari. pot sluji la ridicarea mOI A~ 
"Imi iau angajamentul să 
fiu şi UI1 VoefJod al cul
tarii româneşti". 
(12 August 1930 Carol 10 

Nevoile statului sunt varii şi activitatea desvoltării şi prospe- Şi oridecători se aOă in mij- rală a poporului şi car. a t 
multiple, şi energiile tuturora, rării culturii româneşti. Jocul lor nu uită să-Şi exprime pot. să difuzeze în ,întreag,u ~ 
spre binele tuturora, trebuiesc Pretutindeni unde este ceva bucuria. naţlUne cunoştinţele de cart~ai 
să se polarizeze intru satisface- de făcut pentru propăşirea aces- "Sunt fericit - a spus Su· ea are neapărată nevoie.'l

es O familie al cărei conducător rea lor. tei culturi. M. S. Regele Carol II veranul in cuvântarea rostită la Increderea nestrămtttatl in fe'rin 
ule un nevolnic. nu nepriceput, Dar, nu trebuie să se concen- are de spus un cuvânt. un cu- 20 Mai t 933, de ziua cărţii - ricitul viitor al ţării noastre fŞale 
este o familie nenorocită, car~ true aleotiunea făuritorilor numai vânt greu, care. inseamnă deschi- de a fi astăzi in mijlocul găseşte temeiu în valorile sulle- Al 
ac ". destrăma curând. se va spre satisfacerea unor nevoi in derea drumului fi inceperea rea- D-voastră, pentruel Mă simt teşti ale poporului, şi con.ider~at 
fărâmita,. se va distruge cu si- complectul detriment al altora. lizărilor. într'un cerc de prieteni". ca linie directoare a Întrer'0e, 
guranţă. M. 5, Regele Carol II a in- Nu pregelă a-şi da Inaltul Simţimintele acestea calde, trude a dascălilor educarea ~m 
As~tul p soarta familiei va fi ţeles perfect acest postulat, şi Său sprijin moral şi material luminoase ale unui suflet cup. dt:svoltarea acestor valori suf,tiUt 

din cele mai tnfloritoare când astfel la 25 Mai 1931. in discur- subtformă de: imbolduri, sugestii, rins de dogoarea dorului de Jeteşti, ~ce~ 
paler familias este o mână ener- sul de recepţie dela Academia premii, ajutoare, adăposturi, a face "ca această frumoasă La Sibiu, la 24 Iulie 1932, ~ctE 
giei. un bărbat priceput. Română a spus că pentru a creia o viaţă mai omc-j şi bogată ţară, prin virtu- cuvântarea rostită In mijlocrJato: 

Statul nu este altl.eva decât o ,.oricât de mare ar fi bo- nească celora ce produc: valori, ţile şi, cultura ei. ~ă s,te.a invăţătorimii a spus că "a ~rdil 
n;a.lre familie care se SUpune g~tia, "!aterială a u~ei tăr~ culturale. a,Iăturl! de toate ţănle CIV1· dascăl nu înseamnă a rosti' , 
aceleiaşi legi. ŞI Orlcat ~e puterm;ă ar fi Această perfectă intelegere, hzate l-au arătat drumul pe O simplăbuclie, de pe ca.juat 

Din prosperitatea institutiuni- pute:e.a el a~m~tă. tn faţa această intrepătrundere, vine din care trebuie să·L urmeze pentru tedră, ci a fi un îndrumă. M 
IOf aa1e se desprinde, se ev!- Jstonel omeru~e~ aceeAa ţară 1 partea unui om El ~ins~,î călit 1 a-şi da cu fol?s spriji~ul Slu tor al sufletului tineretului-lesc 
denţiazl. pric~perea ,i energia nu va avea nICI o msem- la focul sacru alcultum, crescut pentru rlspândlrea cărţii, cici' Altlzi, pentru aceat SuveraJnu 
celuia cel il conduce, -t nătate, dacă nu va aduce I in preajma gânditoriJor neamu.-l- dupl cum a spus in discur.1 intelept, Intronarea culturii etliOml 
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-rlegele şi linerelul Grijă Rega.l6. 
remelia pe care un po- ganizaţiilor, a căror ţintă tinereţea şi entusiasmul suf- pentru armată 
7 îşi clădeşte viaţa vii· este educaţia tineretului în- letesc, căci ele sunt cele 
re este fără îndoială ti· tre 7 şi 18 ani, mai sigure îndemnuri la în- "România, care şÎ.a 
'et~l. Şi dupăcum este Cu un program unitar şi făptuirea marilor realizări" văzul îndeplini!. cu a-

.lcat ac
est tineret, aşa vor sub conducerea unui con- Condus de aceste minu- tâtea jertfe, visul se· cular, ştie ce vri'a să 

mâine conduse destinele siliu superior prezidat de nate principii şi Regale în- zică un răsboiu. De 
ii şi ale poporului- Majestatea Sa Regele Carol demnuri. tineretul ţării aceea vrea o oştire pu-
De sigur că educaţia ti- al II-lea, acest oficiu, este întregi, îndreptăm într'un te·nică. păzitoare a 
retului românesc de du· un preţios indreptar al edu- singur gând şi glas, rugă- păcii, dar şi păzi-

1 1 
1 T toare neadormită a 

război n'a fost ceea ce catiei tinere or v ăstare a e minte către atăI ceresc, ne,tirbirei hotarelor" 
~buia să f e. neamului, căci al fiind ima- pentruca in marea Lui Carol al II·lea 
Ţară infiripată din fraţi ginea reală programului l' bunătate. să hărăzească In cadrui discursului pe care 
.au fost subt atâtea stăpâ- educativ, urmăreşte educa- Majestăţii Sale Regelui Excelenţa Sa praf. (gnat Mos-
-i, ne lipsea acea unitate ţia morală, socială, natio-\ Carol al II-lea şi Dinastiei chky, pre~edintele republicei po-

suflet, care singura este nală şi fizică a tineretului; Româneşti, domnie IUflgă, lone, ~-a TO~tit drept răspuns 
:>atoare de naţiuni puter- românesc. ! şi fericită spre gloria T ro- tia cuvmtele cu can a fost sa-
~ J d It tI: l' . 'N 1 . lutat de M. S, Regele Carol al 
;e. ar, espre. rezu a e

f 
e a- nu Ul ŞI a eamu Ul. II· lea, cu prilejul vizitei şefuiui 

Aproape zece ani, am ceslel acţ1Un1 pentru orma- A q 1 ;:~!l Miclea statului polon la Bucure~tif de 
iit intr' o splendidă ferici- re&. unui tineret conştient 
a visului realizat în Câm- de menirea lui. manifestă

:l Albei-Iulii. Ne-am dezin- rile publice ale şcolarilor 
:esat de problemele vita- străferi şi cerceta şi sunt in-
ale neamului, ne-am de- deajuns de elocvente. 

lteresat detot ce ar fi tre- (1 In cadrele străjeriei. mi
lit să ne intereseze. cii străjeri învaţă prin exem
Treburile publice au cu- 1 plu care se adresează suf
IscUt eclipse şi masa po-jletului şi nu prin mijloace 
)rului - masă care în ge- pedagogice, dragostea pen
!ral, nu este capabilă de-o; tru Dumnezeu. Dinastie, t'Ja
:ţiune în adevăr raţională ţiune şi Pământ Româuesc. 
mtrucă ea nu este capa-l Cu un astfel da tineret, 
lă de vointă proprie, 1 pregătit temeinic subt Re
:ţiunea ei fiind diriguită 1 gale privigheri, pentru is
a individualităţi cu voinţă ~ toria de mâine, viitorul ţă
>litică hotărâtă - a fost rii nu ne îngrijorează. Căci J 
~asemeni neglijată. o ţară care ştie să-şi cre-
Factorii politici au evitat ască vlăstarele. în ~r?goste 

L dea poporului ceeace-i pentru Tron ŞI tradiţIa glo
)sea, în cadrele unui stat rioşilor înaintaşi şi teamă 
lţional şi unitar: educaţie d.e Dumneze~ .... nu este ni~ 
~tăţenească. clOdată, sortita petru, cll 
I Şi această educaţie cetă- numai .faptelor măreţe .. 
mească trebuia începută Majestatea Sa Regel~ 
1 tineretul, pentrucă pe. Car?l al II-lea. _ El~ Insuşi 
amenii îmbătrîniţi în siste- Părmte, a socotit In Au
le administrative şi politi_

l 
gusta Sa înţelepciune, că 

~ eronate, nu-i poţi schim-: VIăstaurul Regal, Al~et~ Sa 
a aşa de uşor. ~ Regala Voev?dul Mlh~l, t~e-
Iată de inaintea tuturora i bue crescut m aceleaşI prm

iajestat;a Sa Regele a în~ C~p!~ caşi întreg tineretul 
~les ce trebue să facă pen- ţanI, • . 
'u poporul său Iată dece. In toate mam-

Ş " 9 M . 19'34' festările tineretului întâlnim 
1 tn al , s au pus h' 1 fI' . . t 

o D_ Gheorghe T.ltăresc:u 
primul .fetnie al M. S. Regele Carol al II-lea 

a spus că poporul românesc, ca 
şi cel polonez, încoajoară ar
mata sa cu deosebită dragoste. 
Şi este acesta un adevăr care' 
ne măguleşte. Poporul românesc 
este un popor de eroi cari îşi 
iubesc Patria· şi sunt gata să se 
jHtfcască în orice moment pen
tru ea. Si cum armata noastră 
reprezintă însăşi garanţia inte
grităţii hotarelor cari îngrădesc 
această dragă Patrie a români· 
lor, fiecare soldat purtând în 
suflet sămânţa eroismolui, este 
?atural ca poporal nostru să-şi 
JUbească armata ca pe un sim
bol şi ca pe-o realitate în ace
laş timp. 

Cine, însă, din intreaga ţară 
este mai îa măsură să cunoască 
şi să aprecieze armata române
ască? Acela care a fost in mij
locul ei în nenumărate rinduri, 
in zile grele şi 'n zile de săr
bătoare, Acela care o iubeşte 
pentrucă o cunoaşte şi-o înţe
lege M. S. Regele Carol al II-lea 
şeful ei suprem. 

Chiar M. S. Regele a spus 
doar: "Eu cunosc ooştirea Mea. 
am trăit în mijlocul ei în strâns 
contact cu soldatul şi ofiţerul 
român şi ştiu că, bine Instruită. 
este un zid de netrecut la hota
rele Patriei. U 

Dragostea M. S. Regelui pen
tru armata Sa se contopeşte cu 
dragostea-I pentru Ţară şî de 
aceea a stăruit să le unească in 
stiânsă colaborare. Stiind ei 
armata e gata să se j~rtfea8că 
pentru Ţară, M. S. Regele a 
cerut şi Ţării sacrificii pentru 
armată. 

M. S. Regele a dorit să dea 
României siguranţa care depinde 
în rindul dintâi de puterea ar· 
matei. Şi i-a dat-o, iniţiind şi 
desăvârşind. - cu colaborarea pri
mului Său sfetnic, - gigantica 
operă de inzestrare d. oştirei, in 
aşa fel încât chiar M. Sa a fost 
mulţumit, la manevrele din to
amna trecută. de materi8lul care 
în mâna soldatului român este 
garanţia bund apărări a unei 
ROmânii eterne in graniţele cari 
î se cuvin. 

Astăzi, după expresiunea M. S. 
Regelui Carol al II-lea, armata 
noastră este într'adevăr: .. Rea~ 
zimul de temelie ale existenţei ,. 
Statului, suprema garanţie de " rin lege - bazele OIiciu- c lpU V DlC d ş~ . Mt.th e~ 

li naţional de Educaţie Fi. aeepră ta o.evo Ud Ul 1 al. 
[că (O.E.T.R.). şi "Straja R n en:u ZiUa, e mţ~n~, M. S. Regele şi refacerea economică a ţării 
'ării" pentru a coordona ee,le ŞI .StUPUMI d cr:scut .\ lţ~ 
llre o armonioasă conluc- d8ce l~Ş fi m_ a ra."os el a. a (Continuare dela pagina 2-&). lui, s'a ajuns astăzi la O prcduc-

pace şi de apărare a graniţelor 
ţării." 

Inmănunchiemu-ne, de aceea. 
toti românii, sentimentele de 
inaltă recunoştinţă faţă de falni
eul nostru Rege şi-i jurăm că. 
alături de armată, vom apăra, 
CU preţul nostru. Ţara ,i Tronul. 
România ,i pe Regele ei. 

: re acţ' tut \ egla romaneascA, vorcrela mulează industria în munca na- ţie record şi la desvoltarea in-
i lunea uror or- .' , ţară vredmcă ŞI temută. ţională. dustriei metalurgice care prin 

Căci tineretul de astăzi, Rezultatele acestor preocupări, comenzile de armament, au atîns 
Il ,v.ad~~e~1D al intreg~i sale a cărui educaţie este desă- se găsesc in Mesajul regal din desvoltarea induatriilor similare 
;h~tă~ e;acl .dacă oamealt sunt, vârşită subt Regale privig-ti' ăt 1936 _ streine. 
eeaton ŞI chiar faptele lor tre- h _ ~"d 1 oamna anu U1 urm or, Refacerea economici, comer-
ltoare "gândirea .Jor ră- en ~a a~ea n;tame. uP. - care glăsueşte astfel: "Nu fui cială şi industrială de azi,
Lâne ve$nic cu O pecete cum lDSăŞl Matestatea S a puţin trebue să ne mulţumească operă aşa de mare în viaţa Sta-

d. c. 

Pro ....... ul coacurfllulu' 
C .... pIOD .tului "«:'Iului 

d ...... " timpului, iar un popor Regel~, a spu~ la 2~ o ~c- începutul de prosperitate care. tului nostru - se infăptueşte de 
u are drept la vieaţă nu- tomvr:e 193.0 tn ClUJ. "lde- după atâpa ani de criză se vă- un guvern plin de răspundere 
Lai prin tăn'a lUI', CI" mal' a

f 
luI ŞI eră ed. btnţ'l tCăaţ a.~east.ă deşte azi in activitatea generală faţă de viitorul ţării şi sub ioal- Joi. 10 Iunie, orei, 7.30. va n - tul control al M. S. Regelui avea 10(' proba d, dresaj in 

les prin gândurile lui şi r:umoas ş~ 0l5a ara,. pnn a ţării ~ Sporirea producţiei ge- Carol al II-lea. care şi In acea- man"Îul deschis sau inchi. 
rin înfăptuirea gândurilor virtutea Ş~ cultura el, ~ă nerale şi intensificarea rfOmune- stă direcţie inţel"ge chemarea Sa. (după îml'rejurări) al Reg, 1. 
:tIe", s~e~. alăt~n de toate ţările ratorie a comerţului exterior, Roşiori, str. Aurel Vlaicu, ca-

Angajamente pe care şi le-a ClVlhzate • ... care se va solda in acest an cu zarma "Regpl, Perdinand". 
lat Suveranul de a fi un Iar la Cernăuţi 1D 25 excedent de mult timp neatins, Suveranul Romei- Vineri, 11 Iunie. cu incflpe ... 
oevod al culturii româneşti Mai 1933, adresându-se sunt semnele unei înviorări eco- nleJ va prImi co... dela orel~ 7, va avea loc proba 

t d 1 .. , manda unui reai- de fund Gross-Coantry. Steep/. 
~rneş e ea conştunta că invi- studenţilor. Majestatea Sa nomice dătătoare de cde mai Chassflt şi Plat: CI) .. Probn d. 
LtuTa este cumpăna trebuincio- spune' o b ăd 'd'" ment polone: 1:' dM 1 d 1 să a libertăţii, că ea _ CUm p . .. . ,une n eJ 1 • rO,. ,p "carea apă ter.nu 
Lcea Diderot _ îmblânzeşte ca- • " e~tru ~to~. VOI •• veţi Iată deci, cum an de an, -. Cu prilejul vizitei Suve- de .t!X~rcitiu cazarma Reg. 1. . 
lctert>le, ne luminează asupra fi acel ostaşI al culturu ro- sub aceste auspicii şi in acest ranului României la Var- RoŞlOM, spn . Nord-Est spre o 

t 
"1 . 'd d ~ ti E R . 1 f~' 1 1 . I Decebal - apoI spre Ferma Ing •. 

a Onl or, msplră ragosle e maneş ,pe care u, e· cadru - Suveranul a aşezat in- ş~Vla, a s arşltu unel U- BulOflllca - ler.nul d. Groşs .. 
rdine. de dreptate şi de virtuţi; gele vostru, vreau să mă dustria. şi comerţul ţării, astfel me. se va da M. S. Rege- la ERi de Ferma Farkaş. b) Tit-
I grăbeşte naşterea bunului sprijin pentru întărirea şi ci anul acesta, în cele cinci lui comanda unui regiment rltnul de Steepl. ,i Plai, 11« 
u'llt ia. toate lucrurile "ieţii. progresul iubitei noastre Juni, la un export de 12 miliarde de vânători polonezi. câmpul de instructie "Gala". 
M, S. Regele Carol II este un i<omânii. lei, avem un excedent al ba1an- Această comandă se a" Sâmbătă, 12 lunilt, CU in(',~ I 

eşchizitor de drumuri. ·un In- Să O ştiţi aceasta şi când ţei comerciale de 5 miliarde leii cordă unui Suveran străin :~:~a~;:: 0;:/, A~;,:;:;,::tl t:r.· 'o,o.j 

~tor ti. părintele culturii veţi întra în lupta reală Iar. In ce prive,te ;nJustria - pentru prima oară de către C,tat., unde va aUflQ loc fi fii.·} . . ; 
omlne,ti. R. G •. a vieţii, să păstraţi intaclelpriD inalta gnja a M. S. Rege- Polonia. tTibuirH premiilor. ,,,[ .. 

• .trib rid;; t ;Carii,,!tri : ri : , ;; :: 
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Preşedintele 

~4 _____________________________________ ~.~.O~R~A~N~IT~A_U ______________________________ ----il 
Trăiască Regele ~~~ republi-

ce" polone, la Bucureşt'., S:au îm~plinit şeapte ani,Jt~te, căci avem caIn~j 
~ ~ decat pasarea de oţel. des-: ţlator, Suveran AntIII ~ 
S • 4'" -. 1- T • 1 -' ~ ... ..!. 1 - picând văzduhul, a readus şi Priceput Indrumăto~ 
..... ~ ..... '--ClIp. CII CII - ....... " •• ..:w • ..::~~~ - •• Ţ ~ A 1 C d M S R I C III' c.. I 1... -... I dl • mi • L. m ara pe ce a are e • . ege e aro .1 ..... -~ ........ p---- -. ...c::._" atunci este iubitul nostru Dacă visatul ideal II 

Trenul special care-a sosit ieri maimarecucâtaslazi,rnaimultca şi trebue să păstrăm în inimile Suveran.Recunoaştereades- nal al Românilor s-a ia 
la ora 4 jum. dimineaţa la fron- oricând se simle nevoia întăririi noastre amintirea lor pioasă. Ob- tine lor acestui Neam, re- nH, avem azi neţărmt 
tierii, gara Grigore Ghica Vodă, solidarităţii internationale. Aces- servând întâmp/ărUe istoriei, pu~ cepţionarea telepatică a vo~ bucurie să avem ca Su 
aducând pe preşedintele republi le legături au pornit din inlere~ tem vedea că legăturilil dintre inţei naţionale, hotărârea al Destinelor Ţării pe 11 • 
cei polonez~ Mosdcki:şi minis- sele vitale ale celor două Iări şi cele două Iări îşi au originfea nu luată prompt şi executată pe care inainte de U
trul de externe Beck, s'a in şi suut menite să Sfi întărească i numai dela rec1ădirea Poloniei, cu curaj, un sbor năpraz- generaţia Marelui Rege 
dreptat spre Bucureşti, oprindu- îşi mai mult, ci sunt cu mult mai vl'chi. nic. UD prim contact cu ma- azi, îl visa ca pe pri 
se la Cernăuţi şi Bacău unde Scopul nostru este să putem Reprezlmtantli şi realizalorii a- ssele Naţiunei şi apoi o fre- poveştilor povestite de j 
s'a făcut o primire oficială, iru- siabiliza pacea in lume, Credin- pianlei polono române au putul metică explozie a ahtierilor rinţi, cu păr de aur, 
peIe aflate pe peron., dând ono- la noasha fisie că pacOla poate! găsi in istorie şt'I) inimile, po- sufocate după Prinţul Caro], privirea visătoare. Aşa 1 
rurile. Deasemeni s'a făcut fi asigurată numai de u astfq[ poarelor noastre acel simtământ - iată primele momente ştiut dela Ţebea , dela B 
primiri oficiaJe şi la Buzău şi de politică din care lipseşte sp.- din care au isvorit legă/urile cal- trăite cu înfrigurare ale dela Mesteacăn, aşa l, 
la Ploeşti. Trenul preşedintelui ritul de duşmănie şi pe baza le. de ale C('IOT doud Iări pe cari Restauraţiei. Cel revenit visat la Braşov de undE 
po Ion a sosit in gara Mogoşoa- găminlelor solide, exclude orice vizita de azlăzi a Excelentei Tale dintre nori, parcă a ridicat măream cu toţii nizuin p; 
ia ]a ora 4 d. a. La coborirea posibilitate de atac. Pe această le strâng şi mai mult. De aceea, de atunci întreaga Naţiune şi rezultatele Sale studia ri 
din tren preşedintele a fost pri- cale a evaluat polillca fării naas- nu este o formalitate rece, Dom- Românească în mai înalte frământat de aceleaşi ~ 
mit de M. S, Regele Carol II tre şi cu aliatii şi prietenii noş- nule Preşedinte, când Vă spun sfere de preocupări. Iniţia- biţii ale materiilor de l nI 
ti Măr!~ Sa Ma~el~ Voevod: tri formează 8 bază sigură a păcii, că Vă salutăm cu inima plină tivele rege şti. înaltul Său in- ca şi noi cei de dina d1 
membru guver ulUI ŞI corpulUI D I • de bucurie in 'ara ngastră ci teres şi îndrumările ce dă de Carpaţi. Epoca ero» 
d ' I . f'ţ" ., t omau Q Pre,edlnlc 1 f' t' t tII R ~ '1 l' fi fV lp omahc, o 1 erl1 supenOrl, e c, , adevăr pe care il simt loate ini- pentru ocro nea u u or c a- omanI or a oţe It SU' a 

D, DonescLJ, primarul muni- Vizita Excelenlei Voastre rti- mile româm'şti. Ridic paharul in selor sociale, eficienţa su- şi voinţa, inima şi cre CI: 

cipiului capitaJei a prezentat in- deşteaptă in inimil~ noastr~ a- ~ ~I tE' t' Tii g€stiilor Sale, proteguirea visatOlului Prinţ şi conşt Zt 
sona a "a xceum e, a e precum I l ' ~ t' d" h 

aItului oaspe tradiţionala pâine minUna acelor zile când neui-' t . li ' ,1 cu tureI romaneş J, toate e IstOrIca t; emare ce CI 
Ş' pen ru In (}Tlr"a scumpe. noas- fI' . 1 Ţ' N ' 

,; sare. talul mareşal Pilsudsky a adus t j' t P / 'OI apte e Ş1 preţIoase e mo- pentru ară ŞI aţlUne! Sl 

I rfl a ta e o oma . , . 1 f t ISI- . d t t tU 
'După ce preşedintele Mos- iubitului şi "euitatului MflU pă- La acestea o răspuns pe un t zalcu~bl a e, dap e.or a, e, t~ZJ 0lmne! e. cu oa

1 
a! 

cicki a trecut in revistă com~ ,.' I contn ue ZI e ZI, cu SIS- mcia a e careJ rezu tate in 
rinlt salutul,cal,d, 01. Polo, niei. Ei ton cald. d. Mosciski. preşedin- tem. dibăcie şi viziune da- cu tOţl'l' o resimţim, darr s, 

pan.ia de onoare, in sala de re~ "t Idd t l J b ' I 
cepţie a gării s'au flcut pre- au os c r OTU a tanlel noastre te (1 repu licei po one, ră, la ridicarea prestigiului Istoria din perspectivele pc 

zentările. Cortegiul s'a format Răspunsul preşedintelui ~ării, la ~efinitîva ~t~rjre ven~te va ~)Utea a'pre~i3 al 

apoi astfel: in prima trAsură Slre hilib ul • In stă arte ŞI consohdare a el mtre şezandu-L mtre cel mal n R 
Daumont" au luat loc Suvera- ~_ d~ cui' ..• 1 ul I EC 

r ,Wp ,aceia P, la I vecinîcile hotare actuale, mari Domnitori ai Săi s~ 
" UIU a an mlDlU me e m - aropel, o 00 a pr ... e. e A t" t·t d' pl 
nul ~ preşedintele republicei ţum.esc M.. Voastre pentru cu Lucurie ,des ... olrarea vern, cu Oţll, cer 1 u 1- Urăm Majestăţii Sale 
poloneze. iar in cea de a doua, j cuvintele izvorite din adâncă I haporl_ollii a RODlâniel nea. ~ nu sun~e~, o ge- nătate şi domnie lungă p 
M 1 V d M'h" 1 - • f , neraţle de sacnflcIU cum t a s bucu a d r 211 Vl are e oevo I al fi co one priefeme, pe care mi le-Aţi Care e.le r«-a:ult .. lul do .. - ru ere e 
luI Urdăreanu. Trăsurile au fost adresat, cu cari m'aţi primit I alei crealoare a M.JesIă- 1,; place unora să spu~ă. tele regenerării N a~t pl 
e~corta~e de doui escadroane : In Capitala acestei ţări şi din tII "o •• -re. CI sun.tem O T ~·ineraţl,e. intreprinsă cu mână fe! :~ 
dm regimentul de gardă. Colo- ,partea mea nu pot manifesta Dovada popularitătil şi dra.. care pnn sacr~ ICU e ce ~r de Ma' estatea Sa s re-r
nelul Beck a luat loc in auto- ~ decât bucurie pentru vizita gostel adânci de cari se bu. , 8~O ~OO • de ~rol, avem pr1

-. J,,; I - P Dl 

mobilul ministrului de externe 1 m c t ~ v d dă W di ti 'ţi ,1 vileg1Ul măltator de a ne da na Patnei Ş Bmele Na 
I ea are es e mca o ova cura nas a ŞI na unea ro- " , , . R A J al 

Antonescu Pe tot drumul par-: despre legăturile strânse cari mână in Polonia, este uriaş a contr,Jbuţta paclDlcă, cons- net omane 
curs dp.la gara Mogoşoaia până, unesc ţările noastre. I insufletire arătată cu prilejul tr?chvă la, con~ervare~ pa- Dr. Romulus COfioiu P' 
Ja piaţa Palatului a fost un entu- Şi amintirile mele se indreap~ ,vizitei A. S. R. prinţulw' mot:> •. tnmo,Dt.ulUl naţIonal. mcre-

Y ăt It t l preşedintele comisiei jllterima~ t( 
ziasmdeosebit. Trupele din garni- tă înspre vremea când capii tenitor la Varşovia, precum şi z on In rezu a e e scon- arA dane ri 
deosebil Trupele din garnizoană celor două ţări: Regele Ferdi- i acea însufletlre cu care popo-! • lJj 

zoană au fost înşirate dealungul" nand şi mareşalul Pilsu'idsky, rul polonez urmăreşte aceas-I S ~ W_ ~ ." •• s' 
pHală, Toate casele au fost ad-' cu colaborar~ p~rsonală au tă ~~tă a m~a. W v I aroalor.rea .nloar«::er •• 
mirabil pavoazate. cu drapeh'le pus bazele alianţeI poIono-ro-1 Ridl~ paharul pentru sana-. M S R I Ce 
româneşti şi poloneze. In piaţa mâne şi această alianţă a de- latea M. S. Voastre şi a Di-: • .. ege l a, 
p.datului a avut Joc, in faţa în~ venit un element fundamental" nastiei precum şi pentru feri-! Dumini.::ă ci imineaţa s1a subatui şi generalii prezenţi. ş1 
altului. oaspe. M. _ S: ~eg~luj. al stabiliza~ei Europene. "i cirea popoarelor noastre. : pe aerodromul Băneasa, ~iua da Cercelarea avioanel _ 
Marelut Voevod ŞI lDvltaţtlor, De atunCI au trecut 15 am 1 S b"'1 d I 8 1 • 6 Iunie 1937" când 5 au îm-

, ult 1 ~t' l·ti •. er ari e e a uUle" I defilarea trupelor din garnIzoana m e. ega a~ po 1 ~e ŞI In-, , plinit şapte ani dela data venirii M, S. Regele şi Marele Vot 
Bucureşti, sub Gomanda i[enera- ternationale s au schimbat, dar! ZIUa de 8 lume a fost serbată M. S. Regele Carol II lea, pe MIhai insoţiţi de d nii Gh, 
JuIui IJasievici. alianta poIono-română nu nu ; cu deosebită străluire în Capitală, calea aerului, în ţară. tărescu, gen. adj Paul Angele 

D. preşedinte a fost găzduit la mai .că a rămas n~atins~, dar' Lrt loc~1 se~bărilor M. ~ Regele, In jurul locului unde, în 1930 ing. Radu Irimescu, şi VietoTi 
Palatul Regal deasupra cnruia a cu ~~pul, ~ .deve.ll1t ~al plt- a fo~t .~nsoţlt de, preşedintele Re-! a aterizat Suveranul. s'a format tonescu au inspectat apoi at1 ce 
fost orborat şi şi draoelul po- terruca, mal mtenoara. pubhcll Polonc Şi de marele Voe-Iun careu în care erau aşezate o nele noui de bombardament ItI 

lenez. In conştiinţa puterilor lor de vod MIhai. - parte din avioanele noastre de ministru al aerului a dat Sf ze 

L ' " M S R~. 1 crea pune Polonia şi România Prin faţa tribunei alt trecut in luptă şi bombardament. ranului câteva explicaţi uni < ţi 
Unt seara .• ese e a t .. A d .. . d d f'l t ţi' 

f 't i 't d' t' l' . _ po pnn cu mcre ere in Vldor. pas e el are, reprezen an I La orele 12 a sosit M. S, Re- vitoare la avioanele "P. Z, 
o en, n cms ea IS lDSU Ul oas tti u1 f . . di 1 . r 'J • 1 n' " CI 
pe, un dineu la care au luat d ~ a~.v leca

in
rela. Q ce el aso:!a t'.l'lor Soc dIa eţ, Şt~~ Ite ŞI or~ gele, descinzând din automobil ce le fabrică la Braşov. Ş 

b ,. l' d' 1 _ oua ţan se pot scrie prog-, J!amz9 II e ştu eu eş 1 10 re ('an împreună cu A, S. R. ManIe • ţi 
parte mem ru corpu Ul lp o ~ A t ' .. .. f t" 1 ' ' 

, b .. 1" rese msemnate atat pe teren s răJcru, cercefaşl1 oş n eglo- Voe od Mihai 
mabc, mem ru guvernu Ul ŞI 1 ti At' . P t 20000 d t" v , d' .'. '1 l "t po J c, ca '1 pe teren econo- nart etc_ es e e lOen 
~rese lDtll corpUfl or t'glUl oare. mic şi cultural. Cele două na. s'au păr1ndat prin fata tribunei. Noui distiacţiuoi 

Cu prilejul acestui dineu M, ţiuni sunt perfect conştiente Poporul a a clamat fastu.los După terminarea serviciului re-
S. Regele Carol al II-lea a ros- că siguranţa lării este o in. pe Domnitor şi pe Moştenitorul li~ios persoanelv care urmau să 
~t,?,rmătoarele: dispensabilă condiţiune a des. Tronului, primească din mâna Suveranului 

" DOIDBule Preşe dinte voltării interioare. Sunt con.. La amiazi s'a dat un banchet Dauile decoraţiuni, intre cari şi 
d. R, Coţioiu primarul Aradului 
au făcut front la vre·o zece metri 
în faţa locului unde M, S. Regele, 
inconjurat de membrii guver
nului. ii i-a chemat pe rând, 

ştiente şi de a vedea că această in onoare d-Iui preşedinte Mos-
Esle o marI' bUf'urie penfru siguranţă este creiată in pri- ciski, iar seara s'a făcut retra

Mine d~ a pulea salutu în Ca- mul rând de puterea proprie. gerea \Cu torţe prin faţa Pala
pita la ŢărU Mele Pe Excelenta Aceasta explică dragostea a.. tului Regal. 
Voastră, preşedintele Polonlei Q- dâncă CU care este Înconjura. In toate oraşele ţării ziua res
liate şi prÎftentl, tă armata in amândouă ţările. tauraţiei a fost serbătoritl cu 

Din prilejul sosirii Exc~","ţeiO altă condiţiune ..te prima servicii divine şi manifestaţiunile 
Voastre, urării" d(! bine nu sunt importanţă a siguranţei pentru tinereşH ale străjerilor şi ,coliior. 
numai al" Mei, ci ale Ţării i,,- Pl)ţonia ~d România este alian- . S'au aprins focuri pe munţi ,i 
""gi, " ţ& dintre cele două ţări. care le in pieţele publice şi in pieţele 

, Vizita ExC<'Jentei Voastre de uneşte ,i care este un eI~ publice şi s'au cântat cântece de 
astăzi are o însemnătate cu atât ment important al păcii şi e- vitejie şi bucurie. 

Tipografia G. lENeI, Arad. 

• După terminarea ceremoniei 
conferirli de către M. S. Regele 
a decoraţiilor. a avut loc defila~ 
r{'a trupelor şi a cavalerilor or
dinului .. Virtutea Aeronauucă " 
sub comanda d-lui gen. Bel'oniady. 
In front au defilat şi M. S, Voe
Ivodul Mihai, membrii guvernu-

După această minuţioasă. al 
zifă Suveranul, însoţit de Mar t 
Voevod Mihai şi de mem: 
guvernufui se Î.odreaptă spre b SI 
garul unde . a luat masa cU r A 
valp.rii ordinului It Virtutea ae d· 

lE 
nautică" şi cu nouii medaliaţiD» 

II 
care s'a desfăşurat intr'o atlBi It 
feră de caldă camaraderie, ( gl __________ ... cl 

ş' 
:NuIDliirul ... lIlor al "G iI 

nl,el" .... apaire Săi ..... ' • 1 .... '.d, cu dare •. f 
_ .... ii asupra serLăd , 
1. -*rI .......... M,l 
Regele .,11 .. porlaale P' 
SaDa III.,. polilice ..... 
1." .Ie tăn,. 
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